STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied:

de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik,
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat:

Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info

bank:

ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer:

40.46.44.34

telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail:
mail@shhv.info
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Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Water op de grens van Utrecht en Holland
Een lezing door Jan van Es

op:
In:

Donderdag 7 januari 2010 van 20.00-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang gratis

Het wapen van het
Grootwaterschap Woerden

De
kaart
van
Grootwaterschap uit 1670
Z.O.Z.

Het Groot-Waterschap van Woerden werd in 1995 opgeheven. Het waterbeheer ging
op 1 januari van dat jaar over naar het nieuwe Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden. Daarmee kwam een einde aan meer dan 750 jaar zorg voor het water
vanuit Woerden.
De verhouding tussen Woerden en het water is eeuwenlang een probleem geweest.
Vanuit het oosten (Utrecht) en vanuit de regio zelf kwam water, dat moest worden
afgevoerd. Anders dan zoveel andere hoofdwaterschappen, kon Woerden niet over
een directe toegang naar de zee beschikken. Het was daarom aangewezen op een
andere partij, met wie over die afwatering moest worden onderhandeld. Het werd het
Hollandse Hoogheemraadschap van Rijnland, dat vanaf het prille begin het
Woerdense water naar de zee zou begeleiden.
Volgens de traditie is het Groot-Waterschap in 1322 opgericht, maar die begindatum
kan na nieuw historisch onderzoek niet blijven staan. Al zo'n honderd jaar eerder
namelijk werden vergaande afspraken gemaakt tussen Holland en Utrecht over het
afwateren van het Woerdense gebied.
In zijn lezing gaat Jan van Es nader in op de geschiedenis van de afwatering en op
het begin van het Groot-Waterschap. Daarnaast behandelt hij de eeuwenlange strijd
tussen Rijnland en Woerden over een juiste vergoeding voor het doorvoeren van dat
water.

Jan van Es studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij
publiceerde een aantal boeken over regionale geschiedenis, waaronder Waakzaam
in Woerden (over de Woerdense politie), Limes en Linie, Rondom de kerk en De
Vechtstreek in Bedrijf. Recent verscheen Grenswater, een geschiedenis van het
Groot-Waterschap van Woerden. Het boek is bij onze boekentafel verkrijgbaar. De
prijs is (tot 1 maart 2010) vastgesteld op € 29,95. Het ISBN-nummer is 978 90 5345
162 5. In de envelop waarmee u Heemtijdinghen wordt toegezonden treft u ook een
het folder aan over dit interessante boek. Wist u trouwens dat het werkgebied van de
SHHV samenvalt met dat van het voormalige Groot-Waterschap Woerden?.
Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door.
Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?

2. Odysseus

Een TV-film uit 1997 van Andrei Konchalovsky
op:
Woensdag 20 januari 2010 van 20.00-22.30 uur
en
Woensdag 27 januari 2010 van 20.00-22.30 uur
In:
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden
Toegangsprijs:.
voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 5.00.
Niet-leden: € 6.00.
Deze TV-film volgt het verhaal van de Odyssee, over Koning Odysseus op zijn twee
decennia durende terugreis van de Trojaanse oorlog naar zijn vaderland Ithaka in
Griekenland. Het verhaal vertoont scenes uit de gedichten Ilias van Homerus (ca.
600 voor Chr.) en Aeneis (Eneïde), geschreven door Vergilius rond het begin van
onze jaartelling.
Hoewel het gedicht begint in het midden van het verhaal en dan met terugblikken
het begin vertelt, wordt in de film een chronologisch verloop van de gebeurtenissen
getoond.
De film is opgenomen op locaties in Malta, Turkije en andere plaatsen rond de
Middellandse Zee, waar het verhaal zich ook afspeelt. Hoofdrollen worden gespeeld
door Armand Assante, Greta Scacchi, Geraldine Chaplin en Christopher Lee. In de
film is ook nog een rol weggelegd voor Jeroen Krabbé (als koning Alcinous). Andrei
Konchalovsky ontving een Emmy voor de regie van deze TV-film.

Ithaka, het vaderland van
Odysseus

De film duurt 175 minuten. Dat is te lang voor één avond. Daarom hebben we
ervoor gekozen de film in twee delen te vertonen op twee opvolgende woensdagen.
De eerste avond zal Karel Maartense de historische achtergronden van het verhaal
schetsen. Hij zal ingaan op de ontstaansgeschiedenis, de auteur en de plaats van
de gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Het verhaal heeft een enorme
culturele impact gehad. Dan wordt de eerste helft van de film getoond. De
woensdag daarop kunt u het tweede deel van de film zien, waarna wij afsluiten met
een evaluatief gesprek over deze film. Om de kosten van de dubbele zaalhuur te
kunnen dekken, is de toegangsprijs iets verhoogd ten opzichte van de tot op heden
vertoonde films. U betaalt een keer voor beide avonden samen.

3. Excursie naar Rotterdam

Met rondrit per tram door de binnenstad en bezoek aan het Belasting- en Douanemuseum
op:
Zaterdag 6 februari 2010 van 10.58-17.32 uur
verzamelen om 10.30 uur in de hal van Station Woerden.
Bijdrage:.€ 20,00. Maximaal 20 deelnemers (op volgorde van aanmelding).
Aanmelden bij het secretariaat van de SHHV vóór 20 januari 2010. Bijdrage te
voldoen op de dag van vertrek aan de voorzitter.

De Snerttram

Het oude koffertje van de
Minister van Financiën

Dit wordt een snert-excursie en dan ook nog gecombineerd met een bezoek aan
het belastingmuseum. Leuker kunnen we het niet maken. We hebben 20 plaatsen
in de Snert-tram in Rotterdam gereserveerd voor een rondrit van anderhalf uur
door de binnenstad van Rotterdam. Tijdens de rit krijgt u een kom stevige
erwtensoep geserveerd. De accordeonist aan boord van de Snerttram zorgt voor
het echte Rotterdamse sfeertje. De gids geeft uitleg over de bijzonderheden van
de Maasstad waar zelfs de rechtgeaarde Rotterdammer geen weet van heeft.
Ondermeer passeren we het Schielandshuis, de Kop van Zuid, oud Delfshaven, de
Kuip en nog veel meer Rotterdamse curiositeiten.
Voorafgaand aan deze rondrit bezoeken we het belasting- en douanemuseum,
waar we een rondleiding van een uur krijgen. Daarna is er gelegenheid om (voor
eigen rekening) kort te lunchen in het restaurant van het museum.
We verzamelen om 10.30 uur in de hal van station Woerden en reizen per trein
van 10.58 uur naar Rotterdam. Door samen te reizen kunnen we gebruik maken
van diverse kortingskaarten. De treinkaartjes (€7,90) zijn voor eigen rekening. De
tramritten tussen de diverse locaties, de toegang tot het museum, en de rit per
snerttram zijn bij de prijs inbegrepen.
We nemen de trein uit Rotterdam van 16.55 uur terug en zijn om 17.32 uur weer in
Woerden.
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Lezing door Llewellyn Bogaers in ’t Trefpunt, Harmelen
Historische film (deel 1) in De Dam, Woerden
Vervolg Historische film (deel 2) in De Dam, Woerden
Spektakelspel (www.historischespelenwoerden.nl)

Volgende activiteiten:

Woensdag 24 februari:
Woensdag 3 maart:
Woensdag 10 maart:
11, 12, 13 juni:

Contributie 2010:

Het nieuwe contributiejaar is weer begonnen. Voor leden geldt een contributie van
€ 20,00 per jaar. Van partnerleden wordt een contributie van € 8,00 per jaar
gevraagd. De contributie (en een vrijwillige hogere bijdrage, die wij zeer op
prijs stellen) voor 2010 kan overgemaakt worden op ING-nummer 330797 t.n.v.
penningmeester SHHV te Woerden. U kunt uw bijdrage overmaken onder
vermelding van uw lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje of op de
envelop waarin Heemtijdinghen u wordt toegezonden). Indien u nog niet heeft
betaald, treft u deze keer ook een factuur in de envelop aan. Als de contributie eind
maart 2010 niet is ontvangen, wordt de verzending van nieuwsbrieven en
Heemtijdinghen opgeschort. Wij hopen op een spoedige ontvangst van uw bijdrage,
zodat wij ook dit jaar alle activiteiten kunnen financieren.

m

Gratis toegang tot musea:

Raadskamer, Woerden

Het kaasmuseum

Sinds 2008 is het Stadsmuseum in Woerden gratis toegankelijk op vertoon van uw
SHHV-lidmaatschapskaart. Naast de vaste historische opstelling op de tweede
e
etage en het gebouw zelf (uit het begin van de 16 eeuw) en de inrichting met
ondermeer de vroedschapskamer met enkele bijzondere schilderijen, is er
regelmatig een bijzondere tentoonstelling. Zie hieronder voor de komende
tentoonstelling.
Recent heeft het bestuur (met dank aan Albert van Dieyen) met het Kaasmuseum
Bodegraven ook de afspraak kunnen maken dat leden op vertoon van hun SHHVlidmaatschapskaart gratis het museum kunnen bezoeken.
In het Kaasmuseum Bodegraven komt u alles te weten over het maken van kaas,
met name boerenkaas. Deze wordt in de omgeving van Bodegraven nog steeds op
tientallen boerderijen gemaakt. Aan de hand van honderden voorwerpen, foto’s,
oude documenten en films wordt een levensecht beeld gegeven van de kaasmakerij
en wat daarmee verband houdt. Zo krijgt u een beeld van de melkwinning, de
boterbereiding, de kaasmarkt, de kaashandel en de kaasopslag. Met authentieke
materialen zijn onder meer een stal en een vooroorlogse Goudse- en Leidse
boerenkaasmakerij en een kaaspakhuis ingericht. Het Kaasmuseum is gevestigd in
het Evertshuis, Spoorstraat 15, 2411 ED Bodegraven. Tel. 0172-65 09 09.
Openingstijden: zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur en op werkdagen volgens
afspraak. Het kaasmuseum ligt op enkele minuten lopen vanaf het NS station
Bodegraven. Er is parkeergelegenheid aanwezig.

Tentoonstelling Eijlers:

In het Stadsmuseum Woerden wordt van 16 januari t/m 14 februari 2010 een
tentoonstelling georganiseerd, genaamd “Uit Gelijke Genen” met een overzicht van
het werk van de drie broers Eijlers. Twee leden van de familie Eijlers zijn ook actief
in onze vereniging. Henk (67) is webmaster van de website www.shhv.info en Dik
(86) verzorgt in afwisseling met Gert de Klerk in het midden van elke
Heemtijdinghen een schets uit het werkgebied van onze vereniging. De drie broers
(de derde is Wim, 80) zijn allen begenadigd kunstenaar. Ze tekenen en schilderen
niet alleen, maar twee van de broers maken ook beelden in steen en brons. De
tentoonstelling is een bezoek waard.

Themajaar 2010 provincie
Zuid-Holland:

De provincie Zuid-Holland heeft als themajaar voor 2010 gekozen voor: leve de
vaarwegen en waterlinies. Dat sluit mooi aan op het themajaar Woerden.
Het Provinciaal Historisch Centrum gaat op verschillende manieren bijdragen aan
het nieuwe provinciale themajaar. Samen met ProBiblio wordt een Waterliniebus
ingericht. Daarin wordt een expositie getoond en worden erfgoedlessen over
waterlinies en vestingsteden gegeven. De bus, de opvolger van de succesvolle
Romeinenbus, reist vanaf het voorjaar langs bibliotheken. Ook worden kleine
exposities gemaakt voor Historische Informatiepunten in Zuid-Hollandse
bibliotheken. Deze presentaties zullen een toegankelijk beeld geven van beide
onderwerpen: Vaarwegen en Waterlinies. Wellicht dat we er ook in Woerden nog
iets van merken, hoewel we natuurlijk wel net aan de andere kant van de grens
liggen.
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Streekgenoten in het RHC: Onderzoek naar bestuurders van voormalige polders rond Woerden
Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden heeft
meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart gebracht. De bestuurders stonden
vermeld in de oude archieven, die het RHC voor Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden beheert. De database is van belang voor de geschiedenis van de
Woerden en omliggende plaatsen vanaf de reglementering van de waterschappen
rond 1860 tot de opheffing omstreeks 1975. De bestuurders zijn als “Streekgenoten”
te vinden op de website van het RHC: www.rhcrijnstreek.nl.
Bestuurders bij het gemaal
Kamerik-Teyjlingens

De bestuurders bekleedden hun functie in de polders en waterschappen in Woerden
en wijde omgeving. Het gaat om het Groot-Waterschap van Woerden en het
Waterschap Bijleveld (onder Harmelen) en alle inliggende waterschappen. Veel van
de polderbestuurders waren zelf boer en direct belanghebbende. Dit gold niet voor
de schout, die de voorzittershamer hanteerde, en evenmin voor de bestuursleden
die zaten op het pluche van de overkoepelende waterschappen. Sommige schouten
grossierden in bestuursfuncties bij waterschappen. Tot de koplopers behoorde
burgemeester A. van Loon van Kamerik, die 22 verschillende bijbaantjes bij
verschillende waterschappen had.
Het unieke aan dit project is dat de bezoekers van de website zelf informatie kunnen
toevoegen over de vermelde bestuurders. Eerder heeft het RHC hier met de
gemeentebestuurders uit de regio al ervaring mee opgedaan.

De bodebus van het
Grootwaterschap Woerden

Canon nieuws:

Jan Reerink, hoogheemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zegt
hierover: “Als portefeuillehouder Cultuurhistorie van het waterschap ondersteun ik
graag het initiatief van het RHC om een databank Streekgenoten, met een
onderdeel waterschapsbestuurders, op te zetten. Hiermee komt de geschiedenis
van onze voorgangers, zoals het Groot-Waterschap van Woerden, opeens heel
dichtbij. Maar andersom komt men, op zoek naar de voorouders, oog in oog te staan
met de wondere wereld van schouten, dijkgraven, hoogheemraden en kameraars. Ik
wil dan ook iedereen oproepen, de databank Streekgenoten aan te vullen en uit te
breiden!
Tenslotte, wie het heden wil begrijpen, moet zijn geschiedenis kennen. Met het
aanvullen van deze databank leveren we een bijdrage aan het toegankelijk maken
van de geschiedenis voor iedereen.”
Het RHC is voornemens om in een volgende fase de bestuurders van de
waterschappen in de Lopikerwaard in kaart te brengen en op de website te plaatsen.
De canons blijven ons achtervolgen. Het risico daarvan is, dat men geneigd zal zijn
om de geschiedenis te reduceren tot een opsomming van gebeurtenissen, terwijl er
veel meer over te zeggen valt. Prof. Van Oostrom, de voorzitter van de commissie
die in 2007 de eerste geschiedeniscanon ontwikkelde, had het over “vensters”, die
toegang tot de geschiedenis geven. Een canon kan het inzicht in de ontwikkeling
van onze cultuur vergroten. Toch, of misschien wel daarom, willen we u enkele
nieuwe ontwikkelingen rond canons noemen.
Recent is de canon van de geneeskunde in Nederland verschenen. Het boek is in
de boekhandel te koop voor 17,50 euro. Maar u kunt ook online een kijkje nemen:
http://medischcontact.artsennet.nl/Dossiers/geschiedenis/Canon-geneeskunde.htm
Er wordt door het Landschap Erfgoed Utrecht ook gewerkt aan een
geschiedeniscanon van Zuid-West-Utrecht. De SHHV is daarbij ook betrokken.
Woerden is goed vertegenwoordigd in deze canon, maar van Montfoort en
Harmelen is nog niet veel opgenomen. Suggesties zijn welkom. Een van de thema’s
is de kerstening. Bij de landelijke canon is daarbij Willibrordus afgebeeld. In deze
regionale canon wordt gedacht aan Bonifatius als ikoon van deze periode. Eerder
verschenen al de canons van Zuid-Oost-Utrecht en Eemland (Noord-Oost-Utrecht).

Bonifatius met zijn doorboorde
bijbel

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

En als derde is er een overkoepelende website geopend waarop u de diverse
regionale en plaatselijke Nederlandse historische canons kunt vinden. Die website
heeft de naam www.regiocanons.nl. Op deze website kunt u dus ook die van de
andere delen van de provincie Utrecht vinden. En op deze website kan ook op
thema gezocht worden en kunnen canons met elkaar vergeleken worden. De
website is gekoppeld aan de Nederlandse canon www.entoen.nu.
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